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 مقدمة  - أوال  
ــدويل     - ١ ــانون ال ــة الق ــت جلن ــا التاســعة واخلمــسني   ،طلب ــة  ،)٢٠٠٧( يف دورهت إىل األمان

 ،املـشتركة العامة أن تعمم على احلكومات استبيانا أعده الفريق العامل املعـين بـاملوارد الطبيعيـة                
سيما املعاهـدات أو الترتيبـات األخـرى القائمـة            ممارسات الدول، وال   عنمعلومات  يطلب فيه   

حالـت األمانـة العامـة االسـتبيان إىل احلكومـات يف مـذكرة       وقـد أ  .)١(فيما يتعلق بالنفط والغـاز    
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٧تعميمية مؤرخة 

، وردت ردود على االستبيان من الدول الـسبعة         ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٣١وحىت    - ٢
ر وجـز  واجلزائـر  وتـونس  وتركيا والبوسنة واهلرسك  يرلنداأو وأستراليا األرجنتني: عشرة التالية 

 وموريــشيوس ومــايل وكنــدا وعمــان وشــيلي ومجهوريــة كوريــا واجلمهوريــة التــشيكية البــهاما
 بنـاء علـى     ، قـدر اإلمكـان    ،ظمـت درجت هـذه الـردود يف هـذا التقريـر ونُ          وأُ. وهولندا والنمسا
 .يف االستبيانالواردة األسئلة 

  
املتعلـق  االسـتبيان   التعليقات واملالحظات الـواردة مـن احلكومـات بـشأن             -ثانيا   

 بالنفط والغاز
 تعليقات عامة  -ألف   

 كندا    

 لتعـيني احلـدود البحريـة أحكامـا تتعلـق           ادولياملربمة    من االتفاقات الثنائية   عدديتضمن    - ٣
 الـذي   جـراء وكـذلك اإل    معينـة،   حـدود حبريـة    عـرب  مـورد طبيعـي يتـداخل        العثور على بإمكانية  

امة، تركز االلتزامات أوال على إخطـار الدولـة         وبصفة ع . هذا االكتشاف  باعه يف حالة   اتّ يتعني
األخــرى باكتــشاف حقــل عــابر للحــدود، وثانيــا علــى ضــرورة ســعي الــدول إىل التوصــل إىل   

 .اتفاق بشأن شكل من أشكال االستغالل املشترك

 الـذي أبرمتـه بـشأن       الوحيـد بيد أن كندا ستركز ألغراض هذا االستبيان على االتفاق            - ٤
االتفــاق بــني حكومــة ” عنــونوامل،  واســتغالهلاوكربونات العــابرة للحــدود اهليــدرالتنقيــب عــن

ــشأن      ــسية ب ــة الفرن ــة اجلمهوري ــدا وحكوم ــن كن ــب ع ــابرة   التنقي ــدروكربونات الع ــول اهلي  حق
ــتغالهلاللحــدود ــسمة   . “ واس ــاق ق ــنظم االتف ــات وي ــيتاالحتياطي ــشافها  ال ــتم اكت ــول  ي يف حق

 . احلدود البحرية بني كندا وفرنساعرباهليدروكربون العابرة للحدود املتداخلة 

__________ 
  .١٥٩قرة ، الف)A/62/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم   )١(  
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وتود كندا أن تشري إىل أن تقدمي األجوبة إىل اللجنة ينبغـي أال يفـسر علـى أنـه موافقـة           - ٥
م اللجنـة بوضـع جمموعـة مـن مـشاريع املـواد بـشأن موضـوع مـن قبيـل                     يـا ق ل أو قبول مـن كنـدا     

ــاز،   ــنفط والغ ــو موضــوع  ال ــسم بدرجــة عال   وذوه ــائي باألســاس ويت ــابع ثن ــة    ط ــن التقني ــة م ي
  ويتطلـب حـال علـى أسـاس كـل حالـة            خمتلفـة  حـاالت إقليميـة      ، كما يشمل  وحبساسية سياسية 

 .على حدة

 .يف أي مسألة تتعلق بتعيني احلدود البحريةاللجنة وترى كندا أن أال تنظر   - ٦
  

 مجهورية كوريا    

 هـذا   بـشأن دويل  ترى مجهورية كوريا أن العمل القّيم الذي تضطلع به جلنة القانون الـ              - ٧
ذا احلقـل   التـدرجيي هلـ   لتطـوير   ليف أوانـه    جـاء   ميثل إسـهاما    ] املوارد الطبيعية املشتركة  [املوضوع  

 . من خالل التدوين )٢(القانونمن 

ومعروض على اللجنة قـرار مهـم يتعلـق مبـا إذا كـان يـتعني عليهـا أن تتجـاوز طبقـات                         - ٨
ومــن . ريهــا مــن املــوارد الطبيعيــة املــشتركة     غأيــضاتتنــاول لامليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود    

 هلـا مـصاحل   والقطاعـات الـصناعية   فالـدول   . املستصوب أن تتوخى اللجنة احلذر يف هذه املسألة       
يكـون  أن  من احملتمـل    اقتصادية وسياسية ضخمة يف توزيع املوارد النفطية والغازية وتنظيمها، و         

بالفعـل خـربة    لـديها    اجملتمـع الـدويل       دول يف  وهنـاك . أي اقتراح تقدمه اللجنة حمط جدل كـبري       
ــنفط والغــاز العــابر وزخموممارســة كــبريتني يف جمــال التعامــل مــع     ومــن غــري . للحــدودةنــات ال

ــة        املؤكــد ــاه اجلوفي ــاول مواضــيع تتجــاوز مــسألة طبقــات املي ــة أن تتن ــى اللجن ــا إذا كــان عل م
 . للحدود العابرة

ــد   - ٩ ــا  رّدتوق ــة كوري ــارة ب مجهوري ــشأن   ‘‘ال شــيء’’عب ــات واملالحظــات ب  يف التعليق
 .االستبيان املتعلق باملوارد املشتركة

  
  ١السؤال   -باء   

 تتعلـق   مـع الـدول اجملـاورة لكـم    هل لديكم أي اتفاقات، أو ترتيبـات أو ممارسـات         
جمـال  أي تعاون آخـر يف    ب، أو    واستغالهلا  موارد النفط والغاز العابرة للحدود     بالتنقيب عن 

 النفط أو الغاز؟

__________ 
ــا أيــضا تعليقــات     )٢(   ــة كوري ــة  مت حــذفها تتعلــق تــضمن رد مجهوري ــانون طبقــات بــشأن مبــشاريع مــواد اللجن ق

  .اجلوفية املياه
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 اتفاقـات تعـيني   ، حـسب االقتـضاء   أو الترتيبـات،   وينبغي أن تشمل هذه االتفاقات      
 . والتنميــة املــشتركة أو أي ترتيبــات أخــرىنــة اتفاقــات الوحدوكــذلكاحلــدود البحريــة، 

 .أو وصف املمارسة) الترتيبات(أو الترتيب ) االتفاقات( تقدمي نسخة من االتفاق ويرجى
  

 اجلزائر    

 يف  لكـن .  أو اسـتغالهلا    الرواسب العابرة للحـدود    عن التنقيبات بشأن   ال توجد اتفاق    - ١٠
ــانون األول٢٩ ــة   ، ُو٢٠٠٥ديـــسمرب / كـ ــة اجلزائريـ ــاري بـــني الـــشركة الوطنيـ قـــع اتفـــاق إطـ
ــة  ‘‘ســوناطراك’’ ــة الليبي ــة للــنفط ’’ والــشركة الوطني  مــن أجــل بــدء دراســة  ‘‘املؤســسة الوطني

 يف اجلزائـر ووفـاء يف اجلماهرييـة         الـرار  حقلـي  غالل الرواسـب املوجـودة يف     تمشتركة بـشأن اسـ    
 .العربية الليبية

  
 األرجنتني    

تشمل االتفاقات السارية الـيت أبرمتـها مجهوريـة األرجنـتني فيمـا يتعلـق بـالنفط والغـاز             -١١
 :)٣(ما يلي‘‘ املوارد الطبيعية املشتركة’’ضمن إطار 

ــي ل ا  )أ(   ــاق التكميل ــهر   التف ــة بن ــدة املتعلق ــاال باللمعاه ــة  ت ذات  واحلــدود البحري
 ومنطقـة الـصيد املـشتركة واملنطقـة املـشتركة الـيت         ، اجلانيب البحـري   احلدط  خب فيما يتعلق  الصلة

يف  مونتيفيـديو،    ع يف قِّـ ، وُ مـن أعمـال التلويـث     وغري ذلـك    حيظر فيها تصريف اهليدروكربونات     
 ؛١٩٧٤يوليه / متوز١٥: ه نفاذأبدو؛ ١٩٧٤يوليه / متوز١٥

 التعــاون بــني مجهوريــة األرجنــتني ومجهوريــة أوروغــواي الــشرقية مــن   اتفــاق  )ب(  
أجل منع ومكافحة حوادث تلويث البيئة البحرية بواسطة اهليـدروكربونات وغريهـا مـن املـواد             

القــانون وقــد ُســن مبوجــب  ؛ ١٩٨٧ســبتمرب / أيلــول١٦ ، يف بــوينس آيــرس يفعقِّــُو، الــضارة
 ؛١٩٩٣أكتوبر /ولتشرين األ٢٩ ه يف نفاذوبدأ ؛٢٣,٨٢٩ رقم

بروتوكول حمدد إضايف بني مجهورية األرجنتني ومجهورية شيلي بـشأن محايـة              )ج(  
 ه يف نفــاذوقــد بــدأ ؛ ١٩٩١أغــسطس / آب٢يف بــوينس آيــرس،   يف عقِّــُو، بيئــة أنتاركتيكــا 

  ؛١٩٩٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٧
  يفتعــقِّ ُو،معاهــدة بــني مجهوريــة األرجنــتني ومجهوريــة بوليفيــا بــشأن البيئــة   )د(  

هـا  نفاذ أبـد و؛ ٢٤,٧٧٤ القانون رقموسنت مبوجب ؛ ١٩٩٤مارس / آذار١٧بوينس آيرس،   
 ؛١٩٩٧يونيه / حزيران١ يف

__________ 
  .ميكن االطالع على نصوص االتفاقات باللغة اإلسبانية يف شعبة التدوين التابعة ملكتب الشؤون القانونية  )٣(  
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اتفاق بني مجهورية األرجنتني ومجهوريـة الربازيـل االحتاديـة بـشأن التعـاون يف            )هـ(  
وســن ؛ ١٩٩٦ريـل  أب/ نيـسان ٩يف بـوينس آيــرس،   يف عقِّـ ُو، )مـع املرفــق ألـف  (املـسائل البيئيـة   

 ؛١٩٩٨مارس / آذار١٨ ه يف نفاذأبدو؛ ٢٤,٧٧٤ القانونمبوجب 

الربوتوكول اإلضايف للمعاهدة املتعلقة بالبيئة بني حكومة مجهورية األرجنـتني            )و(  
ــا  ــة بوليفيـ ــة مجهوريـ ــ ُو،وحكومـ ــ يفعقِّـ ــوز٢٢  يفا تارخيـ ــه / متـ ــدو؛ ٢٠٠٤يوليـ ــاذ أبـ  ه يفنفـ

 ؛٢٠٠٤يوليه /متوز ٢٢

تفـــاهم بـــني مجهوريـــة األرجنـــتني ومجهوريـــة بوليفيـــا ومجهوريـــة       مـــذكرة   )ز(  
ــة والتكامـــــل االقتـــــصادي   ــشأن الطاقـــ ــواي الـــــشرقية بـــ ــ، أوروغـــ ــا يفتوقعـــ ، يف  برازيليـــ

 ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٢٠ ه يف نفاذأبدو؛ ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٠

 لتكامـل يف جمـال الطاقـة      املتعلـق با  اق اجلزئـي    طالربوتوكول اإلضايف التفاق الن     )ح(  
 خـط أنابيـب      الغاز الطبيعي مـن مجهوريـة بوليفيـا إىل         اتألرجنتني وبوليفيا من أجل إمداد    بني ا 

 أبــدو؛ ٢٠٠٤أكتــوبر /تــشرين األول ١٤ يف ســوكري يف عقِّــُو، مشــال شــرق األرجنــتنيالغــاز 
 ؛٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ ه يفنفاذ

از اتفاق إطاري بني مجهورية األرجنـتني ومجهوريـة بوليفيـا مـن أجـل بيـع الغـ                   )ط(  
يونيـه  /حزيـران  ٢٩، يف  بوينس آيـرس ع يفقِّ، ُوالطبيعي وتنفيذ مشاريع التكامل يف جمال الطاقة      

 ؛٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٩ ه يف نفاذأبدو؛ ٢٠٠٦

الغــاز مشــال شــرق األرجنــتني وحمطــة  خــط أنابيــب اتفــاق بــدء العمــل بــشأن    )ي(  
 /آذار ٢٦  يفوز دي ال ســيريا، ســانتا كــرع يفقِّــ، ُو)مجهوريــة بوليفيــا(ســوائل الغــاز الطبيعــي 

 ؛٢٠٠٧مارس 

اتفـاق إطــاري بــني مجهوريــة األرجنــتني ومجهوريــة بوليفيــا بــشأن التكامــل يف    )ك(  
 ؛٢٠٠٧أغسطس /آب ١٠يف ا، تارخي يف عقُِّو، جمال الطاقة

دراسـات مـا قبـل    : اتفاق التمويل بـني مجهوريـة األرجنـتني ومجهوريـة بوليفيـا         )ل(  
 أجــل حمطــة ســوائل الغــاز الطبيعــي ومــا يتــصل هبــا مــن شــبكة التوزيــع    االســتثمار والبنــاء مــن 

أغــسطس /آب ١٠: النفــاذ؛ تــاريخ ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٠  يفا تارخيــ، موقــع يفوالتــسويق
 ؛٢٠٠٧

ا بــشأن اتفــاق تارخيــ: رة للغــاز املنتجــة واملــصّد اجلنوبيــةمنظمــة بلــدان أمريكــا  )م(  
لبوليفارية ومجهورية األرجنـتني ومجهوريـة بوليفيـا        التكامل يف جمال الغاز بني مجهورية فرتويال ا       
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 يفا، تارخيـــ  يف عقِّـــ ُو، املنتجـــة واملـــصدرة للغـــاز  اجلنوبيـــة  يف إطـــار منظمـــة بلـــدان أمريكـــا    
 ؛٢٠٠٧أغسطس /آب ١٠

اتفاق التعاون بـني مجهوريـة أوروغـواي الـشرقية ومجهوريـة األرجنـتني بـشأن           )ن(  
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٥  يفينس آيرس، بو يفعقِّ ُو،املسائل املتعلقة بالطاقة

  
 أستراليا    

الثنائيـة مـع   االتفاقـات  ولديها عدد من . أستراليا دولة جزرية ذات خط ساحلي طويل      - ١٢
عاهـدات حكمـا   هـذه امل تـضمن العديـد مـن      يو.  بشأن تعـيني احلـدود البحريـة       الدول اجملاورة هلا  
هــذه األحكــام مماثلــة مجيــع و. دود مــوارد طبيعيــة متداخلــة عــرب احلــ اكتــشافيتنــاول إمكانيــة 

 :يلي ملا

 سواء يف شكل غازي أو سـائل أو صـلب،           واحد أي تراكم نفطي     كانإذا  ’’    
 حتت قاع البحر ميتد عـرب اخلطـوط املبينـة يف             كامن  أي ترسب معدين آخر    كانأو إذا   

املعاهدة، وكان جـزء هـذا التـراكم أو الترسـب الواقـع إىل جانـب مـن جوانـب اخلـط                       
يـسعى الطرفـان إىل   سسترداد الكلي أو اجلزئي مـن اجلانـب اآلخـر مـن اخلـط،           قابل لال 

التوصل إىل اتفاق بشأن الطريقة الـيت ميكـن هبـا اسـتغالل التـراكم أو الترسـب بـصورة                 
 . ‘‘أكثر فعالية وبشأن التقاسم املتكافئ للفوائد النامجة عن هذا االستغالل

ــني     - ١٣ ــودة ب ــة املعق ــشمل املعاهــدات الثنائي ــصلة   وت ــا ذات ال ــا وأحكامه  أســتراليا وجرياهن
 ميكن االطالع على الـصيغة اإللكترونيـة       حيث وصالت إىل املواقع الشبكية      إىل جانب (يلي   ما

 ): للمعاهدات

لمنطقـة  معينـة ل   حدود   لوضعمعاهدة بني حكومة أستراليا وحكومة نيوزيلندا         )أ(  
ــصة   ــصادية اخلال ــاري  واالقت ــادة (اجلــرف الق ــأ، )٤امل ــدتبرم ــوز٢٥ يف ، يف أيديالي ــه / مت يولي

  )٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥بدأ نفاذها يف و (٢٠٠٤
  .http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2006/4.html :متاح أيضا على املوقع التايل

 لوضــعوحكومــة مجهوريــة نيوزيلنــدا  تفــاق بــني حكومــة كمنولــث أســترليا ا  )ب(  
بـدأ نفـاذه يف     و (١٩٧١مايو  / أيار ١٨  كانبريا، يف  برم يف أ،  )٧املادة  (حدود معينة لقاع البحر     

متـاح  ، United Nations, Treaty Series vol. 974, no.14122، )١٩٧٣نـوفمرب  / تشرين الثاين٨
 .http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1973/31.html :أيضا على املوقع التايل

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2006/4.html
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1973/31.html
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 لوضــعوحكومــة مجهوريــة إندونيــسيا  اتفــاق بــني حكومــة كمنولــث أســترليا   )ج(   
ــدود  ــةحـ ـــ   معينـ ــور وأراف ــري تيمـ ــة حبـ ــر يف منطقـ ــاع البحـ ــؤرخ   لقـ ــاق املـ ــل لالتفـ ورا، مكمـ

 ١٩٧٢أكتــوبر / تــشرين األول٩بــرم يف جاكرتــا، يف  أ، و)٧املــادة  (١٩٧١مــايو /أيــار ١٨
 ,United Nations, Treaty Series vol. 974، )١٩٧٣نـوفمرب  /الثـاين  تـشرين  ٨بـدأ نفـاذه يف   و(

no.14122.  
 .http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1973/32.html :متاح أيضا على املوقع التايل

ــا اجلديــدة املــستقلة بــشأن الــسيادة           )د(   ــدة بــني أســتراليا ودولــة بــابوا غيني معاه
فــة باســم مــضيق واحلــدود البحريــة يف املنطقــة الواقعــة بــني البلــدين، مبــا يف ذلــك املنطقــة املعرو 

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨ يف ، يف ســيدينتبرمــأ، )٦املــادة ( واملــسائل ذات الــصلة ،تــوريس
 United، ) ‘‘معاهـدة مـضيق تـوريس   ”) (١٩٨٥فربايـر  / شـباط ١٥بدأ نفاذهـا يف  و (١٩٧٨

Nations, Treaty Series vol. 974, no.14122.  
 .http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1985/4.html :متاحة أيضا على املوقع التايل

ــة لوضــعاتفــاق بــني حكومــة أســتراليا وحكومــة جــزر ســليمان      )هـ(     حــدود معين
بدأ نفـاذه يف     (١٩٨٨ سبتمرب/ أيلول ١٣ يف   ،برم يف هونيارا  أ،  )٢املادة  (البحر وقاع البحر     يف
ــسان١٤ ــل / نيـ ، United Nations, Treaty Series vol. 974, no.14122، )١٩٨٩أبريـ
  .٢٦٦١ رقم

  .http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1989/12.html :متاح أيضا على املوقع التايل
 حــدود لوضــعندونيــسيا إمعاهــدة بــني حكومــة أســتراليا وحكومــة مجهوريــة    )و(  

 يف بـــريث، يف تبرمـــأ، )٩املـــادة (منطقـــة اقتـــصادية خالـــصة وحـــدود معنيـــة لقـــاع البحـــار  
 International Legal، )‘‘معاهـدة بـريث  ’’) (مل يبـدأ نفاذهـا بعـد   و (١٩٩٧مـارس  /آذار ١٤

Materials, vol. 36, p. 1053 

 .http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1997/4.html :متاحة أيضا على املوقع التايل

عــرب يف البحــر لــنفط والغــاز ا مــن مــوارد  معلومــات عــن وجــود وال توجــد حاليــا أي  - ١٤
 . أعاله املذكورةدود املعينة يف املعاهداتاحل

لكـن لـديهما عـدد مـن        بينـهما   ليشيت حدودا حبرية دائمة      -  أستراليا وتيمور  تضعومل    - ١٥
 معاهــدة حبــر  إذ حتــدد.االتفاقيــات املؤقتــة النافــذة الــيت تتــضمن ترتيبــات حبريــة عمليــة بينــهما   

) ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٢نفاذهــا يف بــدأ  (٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٠تيمــور، املربمــة يف ديلــي، يف 
ــة  ــشتركة يف حبــر تيمــور   لمنطق ــة امل ــة النفطي ــشترك أســتراليا    . لتنمي ــى أن ت ــنص املعاهــدة عل وت

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1973/32.html
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1985/4.html
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1989/12.html
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1997/4.html
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  املــوارد النفطيــة يف املنطقــة املــشتركةوتيــسري التنقيــب عــن ليــشيت يف مراقبــة وإدارة - ورـوتيمــ
ــها واســتغالهلا  ــدة شــعيب أســتراليا وتيمــور  وتنميت ــشيت -  لفائ ــى نــص   و. لي ميكــن االطــالع عل

 . http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2003/13.html: التايل يف املوقع املعاهدة

ــور  و  - ١٦ ــاق وحد  - توصــلت أســتراليا وتيم ــشيت إىل اتف ــةلي ــهمان ــل    بين ــى حق ــق عل  ينطب
تــنظم منطقـة  املمتـد يف كـل مــن منطقـة التنميـة املـشتركة و     ‘‘ Greater Sunrise’’سـنرايز  غريتـر 
ــا ــوارد قـــاع البحـــر وبـــاطن األرض   فيهـ ــتراليا األنـــشطة املتعلقـــة مبـ ــة  : أسـ اتفـــاق بـــني حكومـ

ــتراليا ــور  أســـ ــة تيمـــ ــة مجهوريـــ ــة بـــــشأن وحد  ‐ وحكومـــ ــةليـــــشيت الدميقراطيـــ  حقلـــــي نـــ
 / شـــباط٢٣بــدأ نفــاذه يف    (٢٠٠٣مــارس  / آذار٦، مــربم يف ديلـــي، يف  وتروبــادور  صــنرايز 
:  يف املوقـــــــع التـــــــايل االتفـــــــاق علـــــــى نـــــــص  وميكـــــــن االطـــــــالع ). ٢٠٠٧ فربايـــــــر

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2007/ll.html. 

ومــــــــات بــــــــشأن الترتيبــــــــات   وميكــــــــن العثــــــــور علــــــــى مزيــــــــد مــــــــن املعل      - ١٧
ــة ــني البحريــــــــــ ــتراليا بــــــــــ ــور أســــــــــ ــايل   - وتيمــــــــــ ــع التــــــــــ ــشيت يف املوقــــــــــ : ليــــــــــ

http://www.dfat.gov.au/geo/east_timor/fs_maritime_arrangements.html.  
  

 النمسا    

 مــوارد الــنفط والغــاز العــابرة  التنقيــب عــنأبرمــت النمــسا اتفاقــا واحــدا فقــط بــشأن    - ١٨
كوسلوفاكيا بـشأن   ي وحكومة تش  ويةلنمساابني احلكومة االحتادية    املربم  تفاق  اال:  وهو للحدود

 النافـذ حاليـا بـني    ،)١٩٦٠ينـاير  / كـانون الثـاين   ٢٣(استغالل رواسب النفط والغاز املـشتركة       
ــشيكية   ــة الت ــة النمــسا واجلمهوري ــن جه ــسلوفاكية   م ــة ال ــني النمــسا واجلمهوري ــة  ، وب ــن جه  م

 . )٤(ثانية

التعـاون مــع اجلمهوريـة التـشيكية نتيجـة االســتغالل الكامـل ملـوارد الــنفط       نتـهى  اوقـد    - ١٩
نظـرا  يلـة القادمـة،     التعاون مع اجلمهورية السلوفاكية يف غضون السنوات القل        نتهيوسي. والغاز

 . استغالل هذه املواردلقرب إمتام
  

 جزر البهاما    

اتفاقات أو ترتيبات مـن ذلـك القبيـل مـع الـدول اجملـاورة،           أي  زر البهاما حاليا    يس جل ل  -٢٠
وبــدأت جــزر البــهاما . لكنــها تــدرك األمهيــة البالغــة إلبــرام مثــل هــذه املعاهــدات امللزمــة قانونــا

 هبـا باسـتخدام الربنـامج احلاسـويب املعتمـد لـدى             اخلـاص س األرخبيلـي     خبط األسا  العمل املتعلق 
__________ 

  .غة األملانية يف شعبة التدوين التابعة ملكتب الشؤون القانونيةميكن االطالع على نص االتفاق بالل  )٤(  
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 الذي سيحدد خط الوسـط بـني جـزر البـهاما والـدول اجملـاورة              ) CARISLOTS(األمم املتحدة   
وتعتـــزم احلكومـــة عـــرض إحـــداثيات خـــط األســـاس هـــذه علـــى األمـــم املتحـــدة حبلـــول . هلـــا

 .٢٠٠٨أبريل /نيسان
  

 البوسنة واهلرسك    

ال يوجد يف الوقـت الـراهن أي اتفـاق أو ترتيـب           ف. ‘‘ال’’ ت البوسنة واهلرسك بـ   أجاب  - ٢١
 . هلامن هذا القبيل بني البوسنة واهلرسك والدول اجملاورة

  
 كندا    

بتعــيني حــدود املنــاطق البحريــة بــني عمــال بقــرار حمكمــة التحكــيم يف القــضية املتعلقــة    - ٢٢
  منطقــــةمتــــارس ال ، ١٩٩٢يونيــــه /يــــران حز١٠واجلمهوريــــة الفرنــــسية الــــصادر يف  كنــــدا
 ضـيق مـن املنطقـة البحريـة يبلـغ عرضـه           شـريط علـى   إال   تـها ميكلون والي  - إي - بيري - سان
مــشمول بــشكل و  ميــل حبــري جنــوب اجلــزر، وهــ٢٠٠ أميــال حبريــة وميتــد علــى مــسافة ١٠

 .كامل يف املنطقة االقتصادية اخلالصة لكندا

 بـني كنـدا    الدائمةبصفة هنائية احلدودقررت  ١٩٩٢م احملكمة التحكيم لعا  إن  وحيث    - ٢٣
 احلاجــة إىل ظهــرتجلميــع األغــراض، ) ميكلــون - إي - بــيري - فيمــا يتعلــق بــسان(وفرنــسا 

ويف عـام  .  حقول نفط متداخلة عرب احلدود بـني كنـدا وفرنـسا         اكتشاف يقتضيه احتمال اتفاق  
 اكتـشافه انبني بـشأن إدارة مـا ميكـن         كندا فرنسا القتراح إبرام معاهدة بني اجل      فاحتت  ،  ١٩٩٨

، وقعت كندا وفرنسا اتفاقا ينص على نظـام         ٢٠٠٥وأخريا يف عام    . من حقول عابرة للحدود   
 قبالـــة ســـواحل نيوفاوندالنـــد ونوفـــا   واســـتغالله اهليـــدروكربونالتنقيـــب عـــن  أنـــشطةإلدارة

حكومـة كنـدا    االتفـاق املـربم بـني       ويعتـرف   . ميكلـون  - إي - بـيري  -  سـان  ومنطقةسكوشيا  
  حقـول اهليـدروكربون العـابرة للحـدود        بالتنقيب عـن  وحكومة اجلمهورية الفرنسية فيما يتعلق      

باحلاجة إىل اتبـاع هنـج مـشترك إزاء إدارة          مرفقات،   ٦  مادة و  ٢١الذي يتضمن   و،  واستغالهلا
ــة     ــاز مــن أجــل كفال ــنفط والغ ــة عــرب احلــدود   صــونال ــة املتداخل ــوارد اهليدروكربوني   وإدارة امل

 يف احلقـول العـابرة للحـدود بـني البلـدين، وتعزيـز             اليت ُتكتشف االحتياطيات  البحرية، واقتسام   
 .السالمة ومحاية البيئة

 سيادة أو واليـة كـل مـن الطـرفني علـى مياهـه            ميس أو يقيد  ويقر االتفاق بأن ال شيء        - ٢٤
 علــى منطقتــه ،دويل وفقــا للقــانون الــ، الــسيادية حقوقــه أو ممارســة،الداخليــة وحبــره اإلقليمــي

 .االقتصادية اخلالصة
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 باعتبــاره الــذي اســتخدم ١٩٧٦وقــد اســتلهم هــذا االتفــاق مــن اتفــاق ماركــام لعــام    - ٢٥
 .مت تكييفه مع ظروف كل من كندا وفرنسا‘‘ إطاريا’’ترتيبا 

.  وبالتايل، فإن كندا متتنع عن الكشف عنـه يف هـذا الوقـت         ،ومل يبدأ نفاذ االتفاق بعد      - ٢٦
 .االتفاقعن  عامة حملةلك، ستتضمن الفقرات ذات الصلة ومع ذ

  
 شيلي    

يتمثل االتفاق الدويل الوحيد الذي أبرمته مجهورية شيلي فيما يتعلق هبذا املوضـوع يف            - ٢٧
، املوقعـة يف    املعاهدة املربمة مع مجهورية األرجنتني بشأن االنـدماج والتكامـل يف جمـال التعـدين              

 .)٥( والنافذة حاليا١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٩

ــدة إذا كانــــت   - ٢٨ ــوخى املعاهــ ــسألة ال تتــ ــاول مــ ــدماج تنــ ــال   وأ االنــ ــل يف جمــ التكامــ
 أي حال، ينبغـي اإلشـارة إىل        علىو.  هذا االحتمال  مل يستبعد مضموهنا   فإن   اهليدروكربونات،

حيكـم   استغالل اهليدروكربونات يف التشريع احمللي لـشيلي ختتلـف عـن النظـام الـذي                 معاجلةأن  
الـذي   اهليدروكربونات لنظام االمتيـاز   ويف حني ختضع    . املعادن الفلزية وبعض املعادن الالفلزية    

التعــدين لعقــود امتيــاز أن ختــضع ميكــن ملعــادن فــإن اعقــود التــشغيل اخلاصــة، ل أو متنحــه الــدول
 .قانون التعدين الشيليمبوجب 

املعاهـدة املـذكورة أعـاله يقتـصر     إضافة إىل ذلك، ينبغي اإلشـارة إىل أن نطـاق تطبيـق           - ٢٩
 يف املرفـــق األول الـــواردة جمموعـــة مـــن اإلحـــداثيات احملـــددة بواســـطةجغرافيـــا علـــى املنطقـــة 

وتـستثين هـذه املنطقـة مجيـع        .  يف املرفـق الثـاين     املـضمنة  يف اخلريطـة املرجعيـة       ، واملبينـة  للمعاهدة
 احمللـي لكـل   التـشريع دده حيـ ي كمـا  املناطق البحرية واألقاليم اجلزرية، إضافة إىل اخلـط الـساحل         

 .دولة طرف
  

 اجلمهورية التشيكية     

لنمـسا بـشأن    لكومـة االحتاديـة     احلاتفاق بني حكومة مجهورية تـشيكوسلوفاكيا و       حيدد  - ٣٠
ــنفط    ــاز الطبيعــي وال ــشأنه يف عــام   ،اســتغالل رواســب الغ ــاوض ب ــايري ١٩٦٠ جــرى التف ، املع

وكانـت الرواسـب املـشتركة      . واسب هاتني املـادتني اخلـام     القانونية والتقنية الدولية الستغالل ر    
يف (، وزفرينـدورف    )حاليـا  يف إقلـيم سـلوفاكيا    (املعنية بـاألمر توجـد يف فيـسوكا بـري مـورايف             

ــسا  ــيم النم ــروف  ) إقل ــويف بري ــشيكية  (ون ــة الت ــيم اجلمهوري ــا يف إقل ــرو و) حالي ــيم (ألتربي يف إقل
 ).النمسا

__________ 
  .ميكن االطالع على نص املعاهدة باللغة اإلسبانية يف شعبة التدوين التابعة ملكتب الشؤون القانونية  )٥(  
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ــشيكية وخلفـــت   - ٣١ ــة التـ ــد  باجلمهوريـ ــشإعـ ــام ئهاانـ ــة  ١٩٩٣ يف عـ ــة مجهوريـ ، حكومـ
ــشيكوسلوفاكيا يف  ــها وبــني  ١٩٦٠اتفــاق عــام  ت ــربم بين ــة  احل امل ــة االحتادي ــشأن  لكوم لنمــسا ب

 .لغاز الطبيعي والنفطلاستغالل الرواسب املشتركة 
  

 يرلنداأ    

ــ  - ٣٢ ـــ أت أجاب ــرد احلقــول العــابرة للحــدود حتديــدا  مــسألة معاجلــة  ف“نعــم”يرلنــدا ب يف ت
يرلنـدا وحكومـة اململكـة املتحـدة بـشأن تعـيني حـدود        أاالتفاق املربم بـني حكومـة     من   ٣ ادةامل

ــدين   ــاطق اجلــرف القــاري بــني البل ــن من ــع يف دبل ــاين ٧ يف ،، املوق ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ١٩٨٨ن
 .١٩٩٠يناير / كانون الثاين١١والذي بدأ نفاذه يف 

ــاق     - ٣٣ ــذا االتف ــُتكمل ه ــيبربوتوكــول واس ــل تكميل ــربماقالتف ــة   امل ــني حكوم ــدا أ ب يرلن
املـؤرخ يف   ،  وحكومة اململكة املتحدة بشأن تعـيني حـدود منـاطق اجلـرف القـاري بـني البلـدين                 

  .)٦(١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٨ يف ،، حمرر يف دبلن١٩٨٨نوفمرب /تشرين الثاين ٧

ومل تظهـر  . البحريـة  لتعـيني احلـدود   ا، اتفاقـ ، بـصيغته املـستكملة  االتفاق املشار إليه أعـاله   يعد  و
وال يـسمح بـاحلفر يف القطـاع        .  أو تنميـة مـشتركة     نـة  اتفاقـات وحد    إبرام احلاجة حىت اآلن إىل   

 . من أي خط حدوديا متر١٢٥يرلندي ضمن مسافة ألا

 يف منطقة قناة سـانت       الذي اكُتشف  ) دراغون املسمى( النفط والغاز    حقلوقد شكل     - ٣٤
الــسياج  جــزءا مــن تــبني أن خريطــة وُوضــعت ،تنميــة للمــشروعا حمــتماللفتــرة معينــة  جــورج
جريـت  وأُ. يرلنـدا واململكـة املتحـدة     أ للجرف القـاري بـني       ا املتفق عليه  ود احلد يتجاوز اهليكلي

 بيـد  ، احلفـر التقييمـي   الـشروع يف  يف اململكة املتحدة قبـل اجلهات النظريةمناقشات متهيدية مع   
ــر التقييمــي حــال دون إجــراء      ــذا احلف ــشل ه ــشات  أن ف ــن املناق ــد م ــدا أ و،مزي ــدركيرلن ــه ت  أن

  . مبزيد من احلفر أو التنميةللقيامتوجد حاليا أي خطط  ال
  

 مايل    

 يف مجلـة أمـور      ،باستثناء االتفاق اإلطاري للتعـاون املوقـع مـع موريتانيـا والـذي يغطـي                - ٣٥
ــرى ــوبيني     ،أخـ ــني الرسـ ــر يف احلوضـ ــزين والتكريـ ــل والتخـ ــاج والنقـ ــب واإلنتـ ــشطة التنقيـ   أنـ

 اتفاقـات أو ترتيبـات مماثلـة        أي توقـع مـايل أو تـربم         اللذين يتقامسهما البلدان، مل   ) وتاودين نارا(
التـدريب وتبـادل    ال يتنـاول إال     وجرى توقيع اتفاق إطـاري مـع الـسنغال          .  اآلخرين مع جرياهنا 

 .املعلومات واخلربات
__________ 

شؤون ميكن االطالع على نصي االتفاق والربوتوكـول باللغـة اإلنكليزيـة يف شـعبة التـدوين التابعـة ملكتـب الـ                       )٦(  
  .القانونية
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 موريشيوس    

 .أجابت موريشيوس بـال  - ٣٦
  

 هولندا    

 : )٧(ةاملوارد الطبيعية املشتركبشأن لندا االتفاقات الثنائية التالية أبرمت هو  - ٣٧

االتفـــاق التكميلـــي املـــربم بـــني مملكـــة هولنـــدا ومجهوريـــة أملانيـــا االحتاديـــة يف          )أ(  
 املتعلقة بترتيبات التعـاون فيمـا يتـصل    ١٩٦٠أبريل / نيسان ٨ وامللحق مبعاهدة    ١٩٦٢مايو  /أيار ١٤

 ؛(United Nations, Treaty Series, vol. 509, No. 7404) ) دوالرد- ميزمعاهدة إ(مبصب هنر إميز 

ملكـة املتحـدة لربيطانيـا      االتفاق املربم بني حكومـة مملكـة هولنـدا وحكومـة امل             )ب(  
ــشمالية يف  أالعظمــى و ــدا ال ــشرين األول٦يرلن ــوبر / ت ــشأ ١٩٦٥أكت ــات ن اســتغالل التب كوين

 اجلرف القـاري الواقـع حتـت حبـر الـشمال          املـار بـ   الفاصـل   املمتدة عـرب اخلـط      فردة  اجليولوجية امل 
(United Nations, Treaty Series, vol. 595, No. 8615)؛ 

يرلنـدا  ملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأ        االتفاق املربم بني مملكـة هولنـدا وامل         )ج(  
خراج  بشأن استغالل مكامن الغاز يف حقـل ماركهـام واسـت           ١٩٩٢مايو  / أيار ٢٦الشمالية يف   
 ؛ (United Nations, Treaty Series, vol.1731, No. 30235)النفط منه 

يرلنـدا  أ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و      حكومةمذكرة التفاهم املربمة بني       )د(  
 بــشأن االنتفــاع مبنطقــة مينــك مــاين،      ٢٠٠٧يوليــه  / متــوز ٢٥الــشمالية ومملكــة هولنــدا يف    

 ).نشر بعدُت مل(
  

 عمان    

هناك ترتيبات بـشأن الـنفط والغـاز واملعـادن بـني حكومـة سـلطنة            . جابت عمان بنعم  أ  - ٣٨
عمــان، ممثلــة يف وزارة الــنفط والغــاز، وبعــض الــدول اجملــاورة مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة   

ــران اإلســالمية   ــة إي ــيمن ومجهوري ــه   .وال  ُتوقــع بعــد أي اتفاقــات بــشأن االشــتراك يف   ملبيــد أن
 .  أو االنتفاع هباتركةاستغالل أي حقول مش

 .وهناك اتفاقات بشأن ترسيم احلدود البحرية إال أهنا تتبع وزارة الداخلية  - ٣٩
  

__________ 
ــشورةميكــن االطــالع علــى الــنص اإلنكليــزي لالتفاقــات امل     )٧(   ــشؤون    ن ــدوين التابعــة ملكتــب ال  لــدى شــعبة الت

  .القانونية
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 تركيا    

مـوارد  التنقيب عن   تتعلق ب مع الدول اجملاورة هلا      مل تربم تركيا أي اتفاقات أو ترتيبات        - ٤٠
  .يف هذا الشأنممارسات ، وليست لديها العابرة للحدود أو استغالهلاالنفط والغاز 

  
  ٢السؤال   - جيم  

) ةخاصــة كانــت أو عامـ ( أو شــراكات  مـشتركة  هيئـات أو آليــات هـل توجــد أي   
 تتعلق بالتنقيب عن احتياطيات النفط أو الغاز العـابرة للحـدود، أو اسـتغالهلا، أو إدارهتـا؟             

مبـا يف ذلـك     سيريها،  ُيرجى تقدمي معلومـات مفـصلة عـن طبيعـة هـذه الترتيبـات وطرائـق تـ                 
 .املبادئ املنظمة هلا

  
 أستراليا    

 ة املـشترك  التنميةمنطقة  يف  املشتركني  تنظيم  الدارة و إللنظاما  ترسي معاهدة حبر تيمور       - ٤١
مدينة ديلي، هي املـسؤولة عـن التنظـيم    يف  واهليئة املختصة ببحر تيمور، ومقرها      . يف حبر تيمور  

:  يف العنــوان التــايل الــشبكي قعهــا وميكــن زيــارة مو . ملنطقــة املــشتركة  لألنــشطة يف ا اليــومي
http://www.timorseada.org/ . 

ن مـن  ْي جلنة مشتركة تتألف حاليا من مـسؤولَ     ختضع إلمرة واهليئة املختصة ببحر تيمور       - ٤٢
 وتــضع الــسياسات ،وتــشرف اللجنــة علــى عمــل اهليئــة. ليــشيت وثالــث مــن أســتراليا - تيمــور

 أنـشأته   تأعلـى جهـاز الختـاذ القـرارا       و.  املنطقة املشتركة   يف يةواللوائح املتعلقة باألنشطة النفط   
ــور    ــدة حبــر تيم ــو معاه ــتراليا       ه ــن أس ــوزراء م ــن ال ــساو م ــدد مت ــن ع ــألف م ــس وزاري يت جمل

 واجمللـس  ، واللجنـة املـشتركة  ،ويعمـل كـل مـن اهليئـة املختـصة ببحـر تيمـور            . ليـشيت  - وتيمور
 .الوزاري وفقا ألحكام معاهدة حبر تيمور

  
 النمسا    

 “جلنـة خمتلطـة  ”علـى تـشكيل   )  أعـاله  ١٨انظـر الفقـرة     (ينص االتفـاق اآلنـف الـذكر          - ٤٣
 أو إم يف للــنفط لــشركةآخــر تتــألف مــن ممثــل لــوزارة االقتــصاد والعمــل االحتاديــة النمــساوية و

 لـشركة آخـر   ممثل لـوزارة االقتـصاد الـسلوفاكية و       من   من اجلانب النمساوي، و    )OMV(والغاز  
 صةاحلـ وتبت هـذه اللجنـة يف مجلـة أمـور مـن ضـمنها               . جلانب السلوفاكي  من ا  NAFTA)(نافتا  

 . يف اإلقليم النمساويستخرج بكامله النفط والغاز املاليت تقدم إىل اجلانب السلوفاكي من 
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 جزر البهاما    

أو شـراكات تتعلـق بالتنقيـب عـن      مـشتركة   ال توجد يف جزر البهاما بـرامج أو آليـات           - ٤٤
 . نفط العابرة للحدود أو إدارهتا الغاز أو المصادر

  
 البوسنة واهلرسك    

، الــنفط حمليــة أو عــابرة للحــدودأو للغــاز  لبوســنة واهلرســك أي مــصادرال توجــد يف ا  - ٤٥
 تقريبـا بعـض البحـوث    ١٩٩٠أُجريت يف عـام    قد  و. تتصل هبذا األمر  ليست لديها أي عقود     و

 . تستغل قطإال أهنا مل البوسنة واهلرسكعن مصادر خام النفط يف 
  

 كندا    

أنـشطة  يتوخى االتفاق املربم بني حكومـة كنـدا وحكومـة اجلمهوريـة الفرنـسية بـشأن           - ٤٦
ــق عامــل تقــين      واالســتغالل يف التنقيــب  ــشاء فري ــابرة للحــدود إن ــدروكربونات الع حقــول اهلي

غالل مشترك يقوم بدراسـة املـسائل التقنيـة املنبثقـة عـن تنفيـذ االتفـاق أو عـن أي اتفـاق لالسـت                       
ــاه توضــيح بــشأنه  يــرد(  يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات املتــصلة بالوضــع اجليولــوجي   )أدن

 تقاسـم العوائـد  واألحواض اجليولوجية وأي مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ خطة االنتفاع أو خطة            
باســتعراض  وجيــب علــى الفريــق العامــل أن يــسمح للطــرفني     ).  توضــيح بــشأهنا يــرد أدنــاه (

، وأن جيتمـع بطلـب مـن أحـد الطـرفني لكـي              يف املنطقـة  تعلقة بالوضع اجليولـوجي     املعلومات امل 
مــن خــالل اســتعراض الــشواغل     خطــة تقاســم املنــافع   أو التنميــةييــسر املوافقــة علــى خطــة    

وعـادة مـا ُيـدعى ُمـشغل الوحـدة           . أو صـيغتها التمهيديـة     طاملسائل املتعلقـة مبثـل هـذه اخلطـ         أو
 .عضهاحلضور كل هذه االجتماعات أو ب

ومــن ، )رئيــسان وأمينــان(ويتــألف الفريــق العامــل مــن أعــضاء يرشــحهم كــل طــرف     - ٤٧
 .آخرين يعترب أي من الطرفني وجودهم الزما يف أي من اجتماعات الفريقأشخاص 

  
 اجلمهورية التشيكية    

ــة تــشيكوسلوفاكيا واحلكومــة   ١٩٦٠وفقــا التفــاق عــام    - ٤٨  املــربم بــني حكومــة مجهوري
، كانـت هنـاك     والـنفط   الطبيعـي  نمساوية بشأن استغالل املخزون املشترك مـن الغـاز        االحتادية ال 

.  مــن االتفــاق املــذكور ٢جلنــة خمتلطــة بــني تــشيكوسلوفاكيا والنمــسا أُنــشئت مبوجــب املــادة   
أن وكُلفـت اللجنـة املـذكورة بـ       . وكانت اللجنة املختلطة مكونة من ممـثلني للطـرفني املتعاقـدين          

 يف كــل منطقــة ترُســب وحتديــد نــصيب كــل مــن   اإلمجاليــةحتياطيــاتاالتقــوم حبــساب كميــة 
الطــرفني املتعاقــدين فيهــا وشــروط اســتغالهلا، وأن تــضع علــى وجــه اخلــصوص بــرامج طويلــة     
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تنــشأ يف إطــار  حيتمــل أن الــصعوبات الــيتختطــي وحتــدد ســبل  األجــل الســتغالل االحتياطيــات
 .االتفاق تنفيذ

ــوزارة املختــصة،   ومثــل اجلانــب التــشيكوسلوفاكي    - ٤٩ ــة املختلطــة ممثلــون مــن ال يف اللجن
 وبعـد تفكـك تــشيكوسلوفاكيا،   ).Nafta Hodonín( نافتـا هــودونني  فـضال عـن شـركة تعـدين    
 والنمـسا لكـي تواصـل االضـطالع باملهـام الناشـئة             يةمهورية التشيك اجلأُنشئت جلنة خمتلطة بني     

ــام   ــاق ع ــشيكوسل   ١٩٦٠عــن اتف ــة ت ــة مجهوري ــني حكوم ــربم ب ــة   امل ــة االحتادي وفاكيا واحلكوم
ويــشارك يف أعمــال . والــنفطالطبيعــي النمــساوية بــشأن اســتغالل املخــزون املــشترك مــن الغــاز 

ــصناعة والتجــارة و       ــون عــن وزارة ال ــشيكي ممثل ــب الت ــن اجلان ــة م ــة املختلط  شــركةعــن اللجن
 ).Moravské naftové doly(مورافسكي نافتويف دويل 

  
 هنغاريا    

 -The Hungarian Oil and Gas Company(شـركة الـنفط والغـاز اهلنغاريـة     برمـت  أ  - ٥٠

MOL (      اتفاقي شراكة مع الـشركة الكرواتيـة الوطنيـة للـنفط والغـاز)The Croatian National 

Oil and Gas Company- INA (اهليدروكربونات العـابرة   جتمعات لكي تقوما معا بالتنقيب عن
زاالتــا  -  ويتعلــق أحــد االتفــاقني مبنطقــة بودرافــسكا ســالتينا.للحــدود بــني كرواتيــا وهنغاريــا

ــام  ( ــع يف ع ــا ، )٢٠٠٦ُوق ــراداك   بينم ــويف غ ــة ن ــوين  - يغطــي اآلخــر منطق ــام  (بوت ــع يف ع ُوق
وتـدير هـذه الـشراكة      .  بينـهما  مناصـفة  وتتقاسم الشركتان حصص مشاريع التنقيب    ). ٢٠٠٧

وتبت جلنـة التوجيـه     .  بالتراضي مجيع القرارات من ممثلي الشركتني، وُتتخذ     ؤلفة  جلنة اإلدارة امل  
ــة   بالتنفيـــذ يف اجلانـــب INAوتـــضطلع شـــركة . يف برنـــامج العمـــل الـــسنوي وامليزانيـــة الالزمـ

هـة  باملـسؤوليات واملهـام املناطـة باجل        يف اجلانب اهلنغـاري    MOLالكروايت، بينما تضطلع شركة     
 .وخيضع االتفاقان ألحكام القانون اإلنكليزي. املشغلة

  
 يرلنداأ    

ــداأأجابــت   - ٥١ ــاتال يوجــد يف الوقــت احلــايل : يرلن ــد أن اجلهــة املختــصة يف  .  أي هيئ بي
ــة املتحــدة      أ ــا يف اململك ــتظم بنظريهت ــصال من ــى ات ــدا عل ــي (يرلن ــشاريع  وه ــال وامل وزارة األعم

بـــشأن للتـــشاور  ))املـــسماة ســـابقا وزارة التجـــارة والـــصناعة، BERR(واإلصـــالح التنظيمـــي 
   .االهتمام املشترك اتاملسائل ذ
ُيرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة        ”:  التـايل  الـسؤال  علـى    “ال ينطبق ” يرلنداأكان رد   و  

 .“مبا يف ذلك املبادئ املنظمة هلاسيريها، عن طبيعة هذه الترتيبات وطرائق ت
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 مايل    

أُنــشئت جلنــة للتوجيــه تتــألف مــن ممــثلني لكــل مــن مــايل وموريتانيــا مــن أجــل تنفيــذ       - ٥٢
ــشطة النفط  اال ــق باألنـ ــاري املتعلـ ــاق اإلطـ ــةتفـ ــوبيني  يـ ــني الرسـ ــذة يف احلوضـ ــشتركني  املنفـ  املـ
 . البلدين بني

نظــر يف كــي توجتتمــع جلنــة التوجيــه مــرتني ســنويا علــى األقــل أو حــسب الــضرورة ل     - ٥٣
 . بني الطرفنيمقترحات املشاريع وامليزانيات املتعلقة باألنشطة املنفذة يف منطقة متفق عليها

  
 موريشيوس    

 .أجابت موريشيوس بـال  - ٥٤
  

 هولندا    

 .أجابت هولندا بـال  - ٥٥
  

 عمان    

ة عامـ ( أو شـراكات   مـشتركة ال تشارك وزارة الـنفط والغـاز يف أيـة هيئـات أو آليـات        - ٥٦
تتعلق بالتنقيب عن احتياطات النفط أو الغاز العابرة للحدود، أو اسـتغالهلا،            ) ةخاصكانت أو   
 .أو إدارهتا

ــني الطــرفني     ولكــن ت  - ٥٧ ــة ب ــات التقني ــادل املعلوم ــشأن تب ــذه  . وجــد تفامهــات ب ــذ ه وتنف
 .إشراف من الوزارةحتت   تعملشركات من اجلانبني، كلما تطلب األمر ذلك، التفامهات

  
 تركيا    

 أو شــراكات تتعلــق بالتنقيــب عــن  مــشتركةال توجــد يف تركيــا أيــة هيئــات أو آليــات  - ٥٨
  . از العابرة للحدود، أو استغالهلا، أو إدارهتااحتياطيات النفط أو الغ

  
 ٣السؤال   - دال  

على األسـئلة التاليـة عـن       رد  إذا كانت اإلجابة على السؤال األول بـنعم، ُيرجى ال          
  :باملمارسةاألمور املتعلقة  االتفاقات أو الترتيبات وفحوى

صيص  فيمــا يتعلــق بتخــات حمــددةهــل هنــاك مبــادئ أو ترتيبــات أو تفامهــ  )أ(  
ُيرجـى تقـدمي معلومـات       لتعاون؟اأشكال  غري ذلك من    النفط والغاز أو االحتفاظ هبما، أو       

  املبادئ أو األحكام أو الترتيبات أو التفامهات؛  تصف هذه



A/CN.4/607  
 

09-22339 17 
 

ترتيبـــات أو تفامهـــات أو ممارســـات تتعلـــق مبنـــع التلـــوث  أي هـــل هنـــاك   )ب(  
ُيرجى  يف من آثار احلوادث؟   بشواغل بيئية أخرى، مبا يف ذلك التخف      تتصل   أو   ومكافحته

 .إعطاء املزيد من اإليضاحات
  

 اجلزائر    

مثة اتفاق صداقة وتعاون بني حكومة اجلزائر وحكومة اجلماهريية العربية الليبيـة بـشأن          - ٥٩
 .ا، واستغالهلامنطقيت الرار ووف االحتياطيات يف تنمية

بالتــصدي النــسكاب الــنفط  املعنيــة شركةالــ ٢٠٠٧ينــاير /وأُنــشئت يف كــانون الثــاين  - ٦٠
)Oil Spill Response Company (OSPREC)( .يف حصـصا اجلزائـر واملغـرب   ميتلـك كـل مـن    و 

وهتدف الشركة إىل منع التلـوث النـاتج        .  عما قريب  الشركة املذكورة اليت ستنضم إليها تونس     
ــويب البحــر املتوســط حــىت        ــد مــن شــواطئ جن ــة متت ــه يف منطق ــدروكربونات ومكافحت عــن اهلي

  .لساحل الغريب ألفريقياا
  

 أستراليا    

ــسؤال    - ٦١ ــق بال ــنص بوضــوح األحكــام الــ  ، )أ( ٣فيمــا يتعل ــرة  (أعــاله واردة ت انظــر الفق
ــها أســتراليا علــى أن      واملتــضمنة يف )أعــاله ١٢ الكــثري مــن اتفاقــات تعــيني احلــدود الــيت أبرمت

حــدود، إىل التوصــل ابرة للبتــرول عــالطــرفني سيــسعيان، يف حالــة العثــور علــى أيــة مــصادر لل  
عوائـد اسـتغالهلا    در بأقـصى قـدر مـن الفعاليـة وتقاسـم            ااملصهذه  التفاق بشأن كيفية استغالل     

 . على حنو عادل

  : ، ُيشار إىل اآليت)ب( ٣وفيما يتعلق بالسؤال   - ٦٢
يف املناطق اليت متارس فيها أستراليا الوالية على قاع البحـر ومتـارس إندونيـسيا       )أ(  

أن   امليــاه الفوقيــة، ســيتعني علــى الطــرفني عنــد دخــول معاهــدة بــريث حيــز النفــاذ الواليــة علــى
تدابري فعالة ملنـع تلـوث البيئـة البحريـة          وحسب الضرورة،    من املعاهدة    ٧املادة  يتخذا، مبقتضى   

 ؛ ومكافحتهواحلد منه 

 من معاهدة مضيق توريس املربمـة بـني أسـتراليا وبـابوا غينيـا               ١٣وتنص املادة     )ب(  
ــة          اجل ــة احملمي ــة يف املنطق ــة البحري ــة البيئ ــرفني حبماي ــاتق الط ــى ع ــع عل ــات تق ــى التزام ــدة عل دي
أن ميــدا  مــن املعاهــدة، اتفــق الطرفــان علــى ١٥وعمــال باملــادة . جياورهــا، واحلفــاظ عليهــا ومــا

يف قـاع البحـر وباطنـه يف املنطقـة       ألجل غري مسمى الوقف االختياري ألنشطة التعدين واحلفـر        
 ؛ ن أجل التنقيب عن املوارد أو استغالهلااحملمية م
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ليـشيت   -  مـن معاهـدة حبـر تيمـور كـال مـن أسـتراليا وتيمـور                ١٠وُتلزم املادة     )ج(  
بغيـة منـع تلـوث      ،  املـشتركة للتنميـة النفطيـة     نطقـة   امل يف   بالتعاون من أجـل محايـة البيئـة البحريـة         

 هبـا والتقليـل مـن ذلـك إىل     يـة لنفطنـشطة ا ة أخرى هبـا مـن جـراء األ   ضرار بيئي حلاق أ املنطقة أو إ  
املـربم بـني     الوحدنـة  مـن اتفـاق      ٢١ويف منطقة وحدة غريتر سانرايز، تـنص املـادة          . احلد األدىن 

 تــشريعات أســترالية معينــة حلمايــة البيئــة تــشرف علــى  ســريان ليــشيت علــى - أســتراليا وتيمــور
 ؛ الوحدنة اتفاق حيددهاتنفيذها اهليئات التنظيمية اليت 

هيئة األسترالية للسالمة البحرية، وهي اجلهة املسؤولة عـن الـسالمة البحريـة             لل  )د(  
 العديــد مــنومحايــة البيئــة البحريــة وعمليــات البحــث واإلنقــاذ البحريــة واجلويــة يف أســتراليا،    

كاليـدونيا اجلديـدة، ونيوزيلنـدا، وبـابوا غينيـا اجلديـدة،            (مذكرات التفاهم مع جـريان أسـتراليا        
 .ن أجل التصدي لالنسكابات النفطية الكبريةم) وإندونيسيا

  
 النمسا    

ــيم النمــساوي،       - ٦٣ ــستغل حــصريا يف اإلقل ــاز ُي ــا أن الغ ــه مب ــوائح   فإن ــوانني والل ــق الق تنطب
 . النمساوية

 .وال توجد ترتيبات حمددة  - ٦٤
  

 جزر البهاما    

 . عليها“ال ينطبق”أشارت جزر البهاما إىل أن السؤال   - ٦٥
  

 كندا    

ُيعتــرب االتفــاق املــربم بــني حكومــة كنــدا وحكومــة اجلمهوريــة الفرنــسية بــشأن أنــشطة   - ٦٦
 ترتيبا إطاريـا ال يتـوخى وضـع     ل اهليدروكربونات العابرة للحدود   التنقيب واالستغالل يف حقو   

ــل  موحــد نظــام  ــشر  هــومعــني، ب ــاء ب ــسري الوف ــة  ط او وســيلة لتي ــسية والكندي ــشريعات الفرن لت
 .برة للحدوديتعلق بأي حقول عا فيما

ألغــراض، تقــر ميــع اجلوإىل جانــب التأكيــد علــى احلــدود النهائيــة بــني كنــدا وفرنــسا    - ٦٧
حــصة كــل طــرف يف احتياطيــات احلقــول العــابرة  ستند إىل ديباجــة االتفــاق مبــدأ التناســب املــ 

فط وعلـى    أمهيـة املمارسـات اجليـدة يف حقـول الـن            أيـضا  وتـربز ،  التفاقل اأساسوتعده  للحدود  
 .احلفاظ على املوارد يف احلقول العابرة للحدودة ومحاية البيئة والسالم
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، التـصرف فيهمـا   النفط والغاز أو وزيع االتفاق فيما يتعلق بتمساتترد فيما يلي أهم   و  - ٦٨
 : أو غري ذلك من أشكال التعاون

 تـراكم يتوخى االتفاق تقدمي املعلومات مع تبادهلا على حنو أمشل مىت تـبني أن                )أ(  
تبعـد  ويلزم االتفاق الطـرفني بتبـادل املعلومـات عنـد حفـر أي بئـر                .  للحدود  عابرٌ حتياطياتاال

 عـن املعلومـات الـيت       الكـشف وال ميكـن    .  أميـال حبريـة    ١٠سافة ال تتجاوز    عن احلد البحري مب   
 ؛ جيري تبادهلا دون احلصول على موافقة الطرف املقدم هلا

ــاولو  )ب(   ــدم  يتن ــذي يق ــاق اإلخطــار ال ــة لطــرف اآلخــر إىل ا  االتف ــدعما باألدل   م
ويف حالـة عـدم   ). أو غـري عـابر هلـا   ( عابر للحدود  االحتياطياتتراكمثبت من البيانات أن      إذا

أن ) ب(أو /أن يطلــب اجتمــاع الفريــق العامــل الــتقين؛ و) أ: (اقتنــاع الطــرف املــذكور، ميكنــه
يـه يف االتفـاق بـشأن       وذلـك وفقـا للمنـصوص عل      بـت فيـه     للحييل هذا اخلالف إىل خـبري واحـد         

 ؛إجراءات االستعانة باخلبري واألطر الزمنية احملددة لذلك

اهليــدروكربونات يف مــن حتياطيــات قــدير كميــة اال ويــنص االتفــاق علــى ت    )ج(  
ويـتعني علـى مـشغل الوحـدة أن يقـدم           .  تلـك التقـديرات    احلقول العابرة للحدود وعلـى تنقـيح      

 اتفــاقويف حالــة عــدم . غــضون إطــار زمــين حمــددمقترحــات حمــددة يوافــق عليهــا الطرفــان يف 
وذلـك وفقـا للمنـصوص عليـه يف االتفـاق      لبـت فيـه    الطرفني، ُيحـال اخلـالف إىل خـبري واحـد ل          

 ؛ بشأن إجراءات االستعانة باخلبري واألطر الزمنية احملددة لذلك

عــابر االحتياطيــات  راكمولــدى التوصــل إىل اتفــاق أو إقــرار اخلــبري بــأن تــ        )د(  
. تبـادل البيانـات الـشاملة بـشأهنا       نبغـي   ، جيب على الطرفني تعيني حـدود املنطقـة الـيت ي           للحدود

 صــاحب امتيــاز التعــدين، أي بعبــارة أخــرى أي شــخص أو شــركة منحهــا أحــد    أعــربوإذا 
الطرفني امتيازا ساريا للتعـدين أو حقـا حـصريا يف التنقيـب عـن اهليـدروكربونات أو اسـتغالهلا                  

 يف اإلنتـاج يف حقـل عـابر للحـدود، يـشرع الطرفـان يف التفـاوض        تـه برغعـن   يف منطقة معينـة،     
ف اتفاق االستغالل بأنه أي اتفاق تربمه كندا واجلمهوريـة          وُيعّر. لحقلل اتفاق استغالل    إلبرام

 ؛ الفرنسية بشأن حقل عابر للحدود

اتفاق استغالل مستقل لكل حقل مـن احلقـول العـابرة    وضع ويتوخى االتفاق    )هـ(  
 للــدخول يف اتفــاق لالســتغالل حيــث أن أنــشطة  أجــالطــرفني وهــو يفــرض علــى ال. للحــدود

.  اســتغاللاإلنتـاج التجــاري يف احلقـول العــابرة للحـدود ال ميكــن البــدء فيهـا قبــل إبـرام اتفــاق     
 إطـار زمـين حمـدد، جيـوز ألي منـهما      غضون إبرام اتفاق لالستغالل يف    ني الطرف تعذر على  وإذا

نهائية لالتفاق إىل التحكيم، وذلك وفقا إلجراءات التحكيم املنـصوص          لاغة  اصيمسألة ال إحالة  
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األطــر الزمنيــة الــيت توضــع خالهلــا الــصيغ   وثوقــا بــشأنكفــل هــذا األمــر وي. عليهــا يف االتفــاق
 ؛ النهائية التفاقات االستغالل

يـنص علـى     نـة وحدلويشترط االتفاق أن يربم صـاحب امتيـاز التعـدين اتفاقـا ل              )و(  
 احلقـل    اهليدروكربونيـة املوجـودة يف     وارداملـ اجلمع بني حقوق كـل مـن الطـرفني يف           ‘ ١’: اآليت

ــابر للحــدود؛ و  ــافعتقاســم التكــاليف  ‘ ٢’ الع ــل كوحــدة واحــدة   ‘ ٣’  و؛واملن ــشغيل احلق . ت
ويعتــرب هــذا ترتيبــا غــري معلــن يــتم . لموافقــة اخلطيــة املــسبقة للطــرفنيل الوحدنــة اتفــاق وخيــضع

دة ويشمل أحكاما تكفل ترجيح شروط اتفـاق االسـتغالل إذا تعـارض     مببادرة من مشغل الوح   
 ؛ الوحدنةاتفاق مع 

يــنص عليــه اتفــاق االســتغالل     للحــدود وفقــا ملــا   ةعــابرالل وقــوُتــستغل احل  )ز(  
 ؛الوحدنة واتفاق

 لكـل حقـل عـابر       املنـافع وخطة لتقاسـم     للتنميةبد من االتفاق على خطة       الو  )ح(  
احلقـل العـابر     لتنميـة  تفصيال النهج املعتمـد      التنميةوتوضح خطة   . نتاجللحدود قبل البدء يف اإل    

 حقل عـابر    تنمية يف أثناء     بذل أقصى اجلهود   املنافع تقاسمللحدود وتشغيله، بينما تكفل خطة      
دون املـساس بــأي مـن االلتزامــات     للعوائـد االقتــصادية كنـدا وفرنــسا لـضمان اقتــسام  للحـدود  

مـع مراعـاة توزيـع احلـصص مـن احتياطيـات            الطـرفني و  ة املنطبقـة علـى      القانونية احملليـة والدوليـ    
، يتعني علـى    املنافع وتقاسم   التنميةيت  ولدى تقدمي مشغل الوحدة خلط    . همااهليدروكربونات بين 

وإذا انقـضت هـذه املـدة، ميكـن ألي مـن      .  زمـين حمـدد  إطارالطرفني املوافقة عليهما يف غضون   
 ؛ حكيم وفقا إلجراءات التحكيم املنصوص عليها يف االتفاقالطرفني إحالة املسألة إىل الت

جيــب أن يكفــل الطرفــان اســتغالل احلقــل العــابر للحــدود وفقــا للمنــصوص   و  )ط(  
 ؛ املعتمدتنياملنافعوتقاسم  التنميةعليه يف خطيت 

ينص االتفاق على تـسوية مجيـع املنازعـات عـن طريـق التفـاوض، فيمـا عـدا                   و  )ى(  
 .ص حتديدا على إحالتها إىل خبري أو إىل التحكيماملنازعات اليت ُين

ــة، مبــ       - ٦٩ ــارات البيئي ــاول االعتب ــا تتن ــاق أحكام ــشمل االتف ــار   وي ــك تقييمــات اآلث ا يف ذل
تيبــات أو إبــرام  ويــنص االتفــاق علــى أن يقــوم الطرفــان بوضــع تر     . العــابرة للحــدود  البيئيــة

ــات ــق مبـــ تت اتفاقـ ــري،  علـ ــوث البحـ ــاذ، والتلـ ــث واإلنقـ ــة    سائل البحـ ــار البيئيـ ــات اآلثـ وتقييمـ
ــان، علــى ســبيل املثــال، بالــدخول يف ترتيــب جــانيب بــشأن    . للحــدود العــابرة والطرفــان مطالب
 يف إســــبو بفنلنــــدا  املربمــــةدودياحلــــطــــار عــــرب اإلاتفاقيــــة تقيــــيم األثــــر البيئــــي يف  تطبيــــق

ــام يف ــا يف املوقـــــــــع الـــــــــشبكي التـــــــــايل     ١٩٩١ عـــــــ  :، وميكـــــــــن االطـــــــــالع عليهـــــــ
http://www.unece.org/env/eia/documents/legaltexts/conventiontextenglish.pdf .  
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 للتقليـل مـن األثـر الـضار         الـضرورية  باختاذ كل التـدابري      يقع على عاتق الطرفني التزامٌ    و  - ٧٠
األمـن   شـرط تـوفري   ويفـرض االتفـاق علـى أصـحاب امتيـازات التعـدين       .بالبيئة إىل احلد األدىن

للـضرر البيئـي النـاجم عـن أي        التـصدي    ميـارس الواليـة علـيهم، و       وفقا ملا حيدده الطـرف الـذي      
 .أنشطة للتنقيب عن اهليدروكربونات أو استغالهلا

جـزء  علـى أن االعتبـارات البيئيـة     لتشريعات احملليـة الكنديـة،      ا تنصوعلى صعيد آخر،      - ٧١
ل العــابرة  علــى احلقـو هـذا األمـر   األنـشطة املتعلقـة بــالنفط والغـاز، ويــسري    اعتمــادمـن عمليـة   
 .للحدود أيضا

  
 اجلمهورية التشيكية    

 املـربم بـني حكومـة مجهوريـة تـشيكوسلوفاكيا      ١٩٦٠من املالمح املميزة التفـاق عـام        - ٧٢
،  والـنفط   الطبيعـي  واحلكومة االحتادية النمساوية بشأن استغالل االحتيـاطي املـشترك مـن الغـاز            

 . اخلــام وفقــا لنظــام التعــدين الــسليم تقنيــاباســتغالل) النمــسا(انفــراد أحــد الطــرفني املتعاقــدين 
ــصرف ا  و ــد اآلخــر   ُوضــع حتــت ت ــشيكوسلوفاكيا(لطــرف املتعاق ــشيكية /ت ــة الت ــٌر) اجلمهوري  بئ

ــة   ــارامترات التقنيــ ــال للبــ ــد االمتثــ ــة لرصــ ــيم   و .للمراقبــ ــام ُيــــستخرج مــــن اإلقلــ ــا أن اخلــ مبــ
حلق يف تعويض مـايل     اجلمهورية التشيكية ا  /كان لتشيكوسلوفاكيا التشيكي،  /التشيكوسلوفاكي

اجلهــة املــستفيدة مــن هــذا التعــويض هــي شــركة التعــدين الــيت كانــت متلــك      وكانــت . معــني
 حاليــاوامسهــا () Nafta Hodonín(شــركة نافتــا هــودونني تــرخيص التنقيــب يف املنطقــة، وهــي 

 . ))Moravské naftové doly (شركة مورافسكي نافتويف دويل للتعدين

يف حالة حـدوث أي ظـروف خاصـة         خطار  اإل على وجوب    ١٩٦٠وينص اتفاق عام      - ٧٣
وتتعـاون شـركات التعـدين التابعـة للطـرفني املتعاقـدين        ).٤املـادة  (تستدعي اختاذ تدابري فوريـة  

اسـتغالل  النامجـة عـن     اآلثار البيئيـة    عن   املعلومات   ويتوقع منها أن تتبادل   يف أنشطة االستغالل،    
  .املنطقة

  
  أيرلندا
ــت   - ٧٤ ــدأجاب ـــنعماأيرلن ــصت  -  ب ــادة ون ــة    ٣امل ــني حكوم ــربم ب ــاق امل ــن االتف ــدا م  أيرلن

تعـيني حـدود منـاطق اجلـرف القـاري بـني البلـدين، بـصيغته                بوحكومة اململكة املتحـدة املتعلـق       
  :يلي ماعلى املستكملة، 

خلـط  عـرب ا  حقل من حقول النفط أو الغـاز أو املـواد املكثفـة             امتداد  يف حالة   ”    
بلية استغالل جزء مـن هـذا احلقـل يقـع علـى أحـد جـانيب اخلـط،                   ألف أو اخلط باء وقا    
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إما كليا أو جزئيا، من اجلانب اآلخر للخط، تبذل احلكومتان جهودا دؤوبـة للتوصـل               
  “.إىل اتفاق بشأن استغالل هذا احلقل

  .“ال ينطبق”) أ (٣ إىل أن السؤال أيرلنداوأشارت   - ٧٥
طـوارئ حلـاالت االنـسكاب النفطـي قبـل          توضـع خطـة     ) ب (٣وفيما يتعلق بالسؤال      - ٧٦

ءا متعلقــا بتقيــيم اآلثــار  وتــشمل التقييمــات البيئيــة االســتراتيجية أيــضا جــز  . القيــام بــأي حفــر 
  .للحدود العابرة

  
  مايل
املـــربم مـــع موريتانيـــا أي مبـــادئ  ال يـــشمل االتفـــاق اإلطـــاري -أجابـــت مـــايل بـــال   - ٧٧
 يــشمل أي تفامهــات كمــا أنــه ال والغــاز،  توزيــع أو ختــصيص الــنفطنترتيبــات معينــة بــشأ أو
  .ترتيبات من هذا القبيل أو
  

  موريشيوس
  .“ال ينطبق”أشارت موريشيوس إىل أن السؤال   - ٧٨
  

  هولندا
  ):أ (٣فيما يتعلق بالسؤال   - ٧٩

دوالرد لعـــام  -  مـــن االتفـــاق التكميلـــي ملعاهـــدة إمـــس٩ إىل ٥املـــواد مـــن   )أ(  
  ؛ ١٩٦٢

  ن اتفاق ماركهام؛  م٦ و ٥املادتان    )ب(   
  . منييمن مذكرة تفاهم مينك) و(الفقرة   )ج(  

  ):ب (٣وفيما يتعلق بالسؤال   - ٨٠
  ؛ ١٩٩٢ من اتفاق ماركهام لعام ١٧املادة   )أ(  
  . منييمن مذكرة تفاهم مينك) د(الفقرة    )ب(   

  
  مانُع

لنفط والغـاز بـني      لتفعيل التعاون يف قطاعي ا     ترتيباتهناك  ،  )أ (٤فيما يتعلق بالسؤال      - ٨١
فعلى سـبيل املثـال، هنـاك جلنـة عمانيـة مينيـة مـشتركة يف جمـال                  . السلطنة وبعض الدول اجملاورة   
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وكـان  . ١٩٩٣وقد عقدت تلك اللجنة أربعة اجتماعات منذ تأسيسها يف عـام            . النفط والغاز 
  :التفاق عليه خالل هذه الفترة هوأهم ما مت ا

املناطق احلدودية املشتركة فيمـا خيـص جمـاالت         تبادل املعلومات واخلرائط عن       )أ(  
   ؛النفط والغاز

ــاطق املتامخــة للحــدود       )ب(   ــة بــني اجلــانبني فيمــا يتعلــق باملن ــادل املعلومــات الفني تب
وتقدمي تسهيالت للشركات العمانيـة واليمنيـة الراغبـة يف االسـتثمار يف قطـاعي الـنفط والغـاز؛             

  ات املتبعة يف كال البلدين؛ وجيب أن يتم هذا االستثمار حسب اإلجراء
مـان  تدريب تقنيني مينيني يف جماالت متعددة من جانـب شـركة تنميـة نفـط عُ                 )ج(  

  ؛٢٠٠٠وشركة أوكسيدنتال بتروليوم يف عام 
تبادل الزيارات بني املسؤولني واملوظفني التقنـيني مـن البلـدين وكـذلك القيـام          )د(  

  .  البلدبزيارات إىل منشآت وشركات النفط العاملة يف
ــرة مــن       - ٨٢ ــة يف صــنعاء يف الفت ــد آخــر اجتمــاع للجن ــه / متــوز٤ إىل ١وعق . ٢٠٠٧يولي

 استكـشاف   هيئـة ونوقش فيه الكثري من املواضيع اهلامة، مثـل تكـوين فريـق عمـل مـشترك بـني                   
وإنتاج النفط اليمنية وشركة النفط العمانية لدراسة إمكانيـة االسـتثمار يف املنـاطق املفتوحـة يف                 

 من خربة اجلانـب الـيمين يف جمـال تكـوين قاعـدة بيانـات                 عمان ونوقشت أيضا استفادة  . ناليم
وقـد زار وفـد مـن الـوزارة مـؤخرا الـيمن             .  إنـشاءها يف القريـب العاجـل       الوزارةمركزية، تزمع   

  . للتباحث يف هذا املوضوع
 والــشؤون ة البيئــةراز، املتــصل بالــشؤون البيئيــة، فــو)ب (٣أمــا فيمــا يتعلــق بالــسؤال   - ٨٣

  . املناخية هي جهة االختصاص
  

  ٤السؤال   - هاء  
ة، ييرجى تقدمي أي تعليقات أو معلومات أخرى، مبا يف ذلك التشريعات واألحكام القضائ

  . للجنة يف النظر يف املسائل املتعلقة بالنفط والغازاديفمأو ا همم هتعتربونمما 
  

  أستراليا
  .“أي ردليس لديها ”بأنه ليا اأسترجابت أل  - ٨٤
  

  جزر البهاما
  .“ال ينطبق”أشارت جزر البهاما إىل أن السؤال   - ٨٥
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  البوسنة واهلرسك

  :ذكرت البوسنة واهلرسك ما يلي  - ٨٦
ــنة واهل   )أ(   ــرار جملــــــس وزراء البوســــ ــات   قــــ ــودة املنتجــــ ــشأن جــــ رســــــك بــــ
  ؛ )٢٠٠٢( النفطية

 واهلرســـك املرســـوم املتعلـــق بتنظـــيم وتقـــنني قطـــاع الغـــاز يف احتـــاد البوســـنة   )ب(  
جتـري أنـشطة تتعلـق بـصياغة        ( ).٢٠٠٧(؛ وقانون الغاز املتعلق جبمهورية صربـسكا        )٢٠٠٧(

  .)اتالقانون الوطين للغاز وحتسني التشريعات القائمة على مستوى الكيان
  

  كندا
لي املنطقة الكندية املشمولة باالتفاق املـربم بـني حكومـة كنـدا            على املستوى احمل  ختضع    - ٨٧

  حقـول اهليـدروكربونات العـابرة للحـدود        بالتنقيب عـن  هورية الفرنسية واملتعلق    وحكومة اجلم 
ــدا  ــستخر - واســتغالهلا إلدارة جملــس كن ــرول امل ــد للبت ــة   ج نيوفاوندالن  مــن البحــر، وهــي هيئ
والقــانون . اوندالنــد والبــرادور كنــدا ومقاطعــة نيوفنيابــة عــنمــستقلة تــنظم املنطقــة البحريــة  

االتفاق األطلـسي بـني كنـدا ونيوفاوندالنـد، املتـاح علـى       تطبيق نون  الصلة باملوضوع هو قا    ذو
  .http://laws.justice.gc.ca/en/C-7.5/index.html: املوقع
وباإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك منطقــة صــغرية عــابرة للحــدود ميكــن أن تكــون خاضــعة      - ٨٨
:  املتـاح علـى املوقـع      ، البحريـة  البتروليـة يا بـشأن املـوارد      شـ اتفاق كندا ونوفاسكو  تطبيق  ون  لقان

http://www.cnsopb.ns.ca/generalinfo/pdf/ProvAct.pdf.  
احلكـومتني   نيابـة عـن   وينص كـال القـانونني علـى إدارة املـوارد البحريـة للـنفط والغـاز                   - ٨٩

  .االحتادية واإلقليمية
  

  كيةاجلمهورية التشي
 إال يف جـزء صـغري مــن    الطبيعـي  للـنفط والغـاز  رواسـب ال متلـك اجلمهوريـة التـشيكية      - ٩٠

علــى املنــاطق احلدوديــة اجلنوبيــة والــشمالية يف شــرق هــذه الرواســب أراضــيها، وتكــاد تقتــصر 
ار ســوى رواســب الــنفط والغــاز الطبيعــي  بــولــذلك، ال يؤخــذ يف االعت. اجلمهوريــة التــشيكية

. ورمبا رواسـب الغـاز الكربـوين املـشتركة مـع بولنـدا      فقط ملشتركة مع النمسا    العابرة للحدود ا  
ألراضـي اجلمهوريـة   ) الفريد من نوعه يف العامل  (الشامل  وفيما يتعلق باالستكشاف اجليولوجي     

http://laws.justice.gc.ca/en/C-7.5/index.html
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التشيكية، ال حيتمل الكشف عن أي رواسب نفط أو غاز طبيعي جديـدة تـستلزم إبـرام اتفـاق                   
  . على حنو مشتركأو استخدامها/ ودويل جديد ينظم استغالهلا

  
  هنغاريا
ــة ال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن الــسوابق املتعلقــة      - ٩١  للحــدود للمــوارد ةالعــابربالتنمي

إال أن  . ، وبالتـايل ال علـم هلنغاريـا مبعاهـدات أو أحكـام قـضائية ذات صـلة باملوضـوع                   البترولية
  .از الدولية أمر جدير بالنظروالغها صناعة النفط تاليت وضعالوحدنة التكيف مع مبادئ 

  
  أيرلندا
  .“ال ينطبق” إىل أن السؤال أيرلنداأشارت   - ٩٢
  

  مايل
جتـري حاليـا دراسـة مـسألة         حتسبا الحتمال اكتـشاف احتياطيـات للهيـدروكربونات،         - ٩٣

  . هلذا النشاطمناسبكومة إىل حتديد إطار قانوين وتسعى احل. نقلها يف املناطق احلدودية
  

  موريشيوس
  .)٨(يءش موريشيوس بال أجابت  - ٩٤
  

  اهولند    
بتوزيــع  املتعلقــة ١٩٦٠لعــام دوالرد  - التكميلــي ملعاهــدة إمــس ١٩٦٢ اتفــاق عــام   - ٩٥

الــنفط والغــاز اتفــاق اســتثنائي مــن حيــث أنــه يــنص علــى تقــسيم احتياطيــات الــنفط والغــاز يف 
، ١٩٦٠رد لعــام دوال - فــي معاهــدة إمــس  ف. منطقــة ال توجــد فيهــا حــدود بــني الــدولتني     

دوالرد، الـيت   -  بـشأن حـدود يف منطقـة إمـس         “علـى االخـتالف   ” هولنـدا وأملانيـا      “اتفقت”
راعاة هلـذه احلالـة االسـتثنائية، اتفـق يف عـام            وُم .التنازع عليها قائما لعدة مئات من السنني       ظل

منطقـة  ” اعُتـربت يف منطقـة      على توزيع احتياطات النفط والغاز بالتساوي بني البلدين        ١٩٦٢
ــة ــيت أبرمــت   . “حدودي ــات ال ــد إىل االتفاق ــق مبــصب إمــس   وينظــر العدي ــا يتعل دوالرد  - فيم

إىل اتفــاق علــى احلــدود كاتفاقــات منوذجيــة لكيفيــة التعامــل مــع حالــة ال ميكــن التوصــل فيهــا  
  .بلدين بني

__________ 
أبريــل / نيــسان١٦ املــؤرخ ٦مــع ذلــك، أرفقــت حكومــة موريــشيوس ردهــا بقــانون البتــرول، القــانون رقــم    )٨(  

  .بة التدوين التابعة ملكتب الشؤون القانونيةنكليزي، يف شعاإلميكن االطالع على نصه و، ١٩٧٠
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معينــة، أســفر عــن إبــرام اتفــاق     وكــان اتفــاق ماركهــام اتفاقــا حمــددا خاصــا حبالــة         - ٩٦
  .تفصيليو دقيق

  
  مانُع

  .٤مان بأنه ال توجد حاليا معلومات ذات صلة بالسؤال ُعأجابت   - ٩٧
  

  تركيا
 ال ميكـــن تعلـــيم حـــدود اجلـــرف القـــاري، وكـــذلك املنطقـــة ،وفقـــا للقـــانون الـــدويل  - ٩٨

 البحـر األبـيض املتوسـط إال عـن طريـق            قحـار شـبه املغلقـة مثـل شـر         باالقتصادية اخلالـصة يف ال    
  .قوق ومصاحل كافة األطرافحلا بني مجيع البلدان املعنية ومبراعاة ترتيبات تتخذ فيم

 املخالفـة للقـانون   اليونـانيني آراء تركيا بشأن حماوالت القبارصـة     فإن  ويف هذا الصدد،      - ٩٩
 للتنقيـب عـن   الدويل والـشرعية الدوليـة تعـيني حـدود منـاطق الواليـة البحريـة وإصـدار رخـص                    

األمم املتحـدة    إىلقد أبلغت على النحو الواجب      بيض املتوسط   النفط والغاز يف شرق البحر األ     
  . اجملتمع الدويل، يف كل مناسبةوغريها من املنظمات الدولية املعنية، وكذلك إىل

تعـيني احلـدود بـني مـصر واجلانـب القربصـي            لعقب توقيـع اتفـاق      وويف هذا الصدد،       - ١٠٠
 لتركيـا املؤرخـة     ة الدائمـ  البعثـة رسـالة   جل عـن طريـق      ، سُـ  ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٧اليوناين يف   

شرت يف  نُـ (ممت أيضا بوصفها وثيقة من وثـائق األمـم املتحـدة            ، اليت عُ  ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢
، أن حمـاوالت اجلانـب القربصـي    )٥٤، رقـم  )Law of the Sea Bulletin (نـشرة قـانون البحـار   

متلــك حقوقــا أيــضا تركيــا اليونــاين تعــيني حــدود الواليــة البحريــة حمــاوالت غــري مقبولــة، وأن   
 «32º 16´ 18قعة غرب جزيرة قربص بعد خط الطـول  امشروعة ووالية مشروعة يف املناطق الو

لفـرض  كر أن مساعي القبارصـة اليونـانيني الراميـة إىل إجيـاد حـاالت      ويف هذا الصدد، ذُ  . شرقا
اعي  البحـــر األبـــيض املتوســـط مـــس فراديـــة يف شـــرقناألمـــر الواقـــع عـــن طريـــق األعمـــال اال 

  .مقبولة غري
  

  ٥السؤال   -واو   
 أعمـال اللجنـة؟     إطـار يف  ميكن تناوهلا مبزيـد مـن التفـصيل         هل توجد جوانب يف هذا اجملال       

  .اجلوانب تلك بيانيرجى 
  

  أستراليا
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االت القانون الدويل الـيت     جمل دراسةترى أستراليا أنه ينبغي للجنة أن تتناول حبذر أي            - ١٠١
 قامـت   ألعمال القيمـة الـيت    ا أستراليا   ُتقرو. ل ذات طابع ثنائي أساسا    تتعلق بشكل مباشر مبسائ   

سيما املقرر اخلاص، السيد شوسي يامادا، بشأن املوضوع العـام املتعلـق بـاملوارد                اللجنة وال  اهب
  .وفية املشتركةاجلاملياه طبقات الطبيعية املشتركة، وخباصة، 

 والغـــاز ط تنظـــر اللجنـــة يف مـــوارد الـــنفأنالـــداعي إىل قتراح الأمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــا  - ١٠٢
أي أنه يتعني حلها عن طريـق التفـاوض         - املشتركة، فهذه مسألة تتعلق أساسا باملصاحل الثنائية      

تناولـه  توبالقـدر الكـايف   بالفعل مبادئ القانون الـدويل     حتكمه  واملوضوع  . بني الدولتني املعنيتني  
  .الدول على أساس ثنائي

لجنــة يف نظرهــا يف مــوارد الــنفط والغــاز املــشتركة، فــإن أســتراليا  ويف حالــة مــضي ال  - ١٠٣
مـا إذا كانـت     فمـسألة   . ترى أنه ينبغي هلا أال تنظـر يف املـسائل املتعلقـة بتعـيني احلـدود البحريـة                 

 قـاليم األ يف املقـام األول مـسألة تتـصل بتعـيني حـدود      هـي هذه املوارد مشتركة يف الواقع ماديـا     
ســتؤثر الظــروف الفرديــة علــى كــل حالــة وســترغب الــدول يف حــل    و. الواليــات البحريــة أو
وســتثري هــذه الظــروف املختلفــة درجــة مــن . خالفــات علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة  أي

ويـشكل تعـيني احلـدود البحريـة وتقيـيم املـوارد           . فرزهـا يف عجالـة    التعقد سيكون من الـصعب      
اتفاقية األمم املتحـدة    يف   بوضوح   مبنيا  البحرية مسألتني من املسائل اليت هتم الدول املعنية وهذ        

وباإلضــافة إىل ذلـك، تـوحي جتربـة أســتراليا بـأن اتفاقـات تعــيني      . ١٩٨٢لقـانون البحـار لعـام    
 جــانيب إىلتتنــاول املــوارد البتروليــة الــيت متتــد بالوحدنــة تتعلــق احلـدود تتــضمن عمومــا شــروطا  

  .احلدود املتفق عليها
  

  جزر البهاما    
لة احلفر األفقي املتعلقة مبوارد النفط والغاز العـابرة للحـدود والـيت تتطلـب               هناك مسأ   - ١٠٤

  .التوسعمزيدا من 
  

  البوسنة واهلرسك
  .“غري حمددة”أجابت البوسنة واهلرسك بعبارة   - ١٠٥

  
  كندا
ــد الرغــم   - ١٠٦ ــى  تزاي ــنظم اســتخ وضــع طلــب عل ــشتركة  قواعــد ت ــة امل ــوارد الطبيع دام امل
عتقد كندا أن مسألة النفط والغاز مسألة ذات طـابع ثنـائي أساسـا، وهـي                العابرة للحدود، ت   أو

ولـذلك، ينبغـي أن     . تقنية للغاية وحساسة من الناحية السياسية وتشمل حاالت إقليميـة خمتلفـة           
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، ليـست كنـدا مقتنعـة حباجـة         وبنـاء عليـه   . حـل عـن طريـق التفـاوض بـني الـدول املعنيـة             ترك لتُ ُت
  .ة أو منوذجية بشأن النفط والغازترتيبات أو مشاريع مواد إطارياللجنة إىل وضع اتفاقات أو 

قيام اللجنة ببيان العناصر اليت ميكنـها إرشـاد الـدول عنـد             يف  أن كندا ترى فائدة       غري    - ١٠٧
ــنفط والغــاز    املتعلقــة “منــوذج للعناصــر”وســيكون وضــع . التفــاوض علــى اتفاقــات توزيــع ال

 للـدول، إىل جانـب      ةراض ملا هو قائم من ترتيبات وممارسـ       باملمارسة السائدة، مبا يف ذلك استع     
حتديد املبادئ والسمات املشتركة وأفضل املمارسات والدروس املـستفادة، أمـرا مفيـدا للغايـة،               

ذا النمـــوذج بـــني مييـــز هـــوميكـــن أن .  أيـــضاال لكنـــدا فحـــسب، بـــل علـــى الـــصعيد الـــدويل 
 يوجـد الظروف الـيت    ) ب(يني احلدود؛ و    تعمن اتفاقات   الظروف اليت ال يوجد فيها اتفاق        )أ(

  .تعيني احلدود فيها بالفعل اتفاق من اتفاقات
ويف حالــة مــضي اللجنــة يف النظــر يف موضــوع مــوارد الــنفط والغــاز املــشتركة، فــإن    - ١٠٨

  .املتعلقة بتعيني احلدود البحريةكندا لن تؤيد دراسة اللجنة للمسائل 
  

  أيرلندا
ــدا  أجابـــت - ١٠٩ ــا يتعلـــق  بـــال،أيرلنـ بـــأن الـــسؤال أجابـــت  تلـــك اجلوانـــب ببيـــان وفيمـ

  .“ينطبق ال”
  

  مايل    
 إىل احملطـات النهائيـة يف البلـدان اجملـاورة           هاحتتاج بعض جوانب نقل نفط مايل وغاز        - ١١٠

حتقيــق تكامــل ومواءمــة أنظمــة خمتلــف البلــدان؛      :  حتديــدا، وهــيتفــصيالأكثــر إىل دراســة 
  .تتقاسم مايل معها أحواضا رسوبية البلدان اجملاورة اليت أو الترتيبات مع/والتفامهات و

  
  موريشيوس

  .موريشيوس بالأجابت   - ١١١
  
  مانُع

  .٥مان بأنه ال توجد حاليا معلومات ذات صلة بالسؤال ُعأجابت   - ١١٢
  
  


